
PROCURĂ SPECİALĂ  
 

 
Subsemnatul:______________________________________               ________           , 
(numele si prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului 
persoana juridica) reprezentant legal al _____________________________                   
_________________________, (se va completa numai pentru actionar persoana juridica, cu 
denumirea completa si CUI), posesor al B.I./C.I./pasaport seria ______, 
nr.___________________, CNP_____________________ detinator al unui numar de 
_____________________ actiuni, reprezentand____________% dintr-un total de 
13.778.392.208 actiuni emise de S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A, inmatriculata la ORC 
Bucuresti sub nr. J40/21901/28.12.2005,  Cod Unic de Inregistrare 18253260, care imi confera 
un numar de __________________ drepturi de vot, reprezentand _______% dintr-un numar 
total de drepturi de vot de _______________ in Adunarea Generala a Actionarilor numesc prin 
prezenta pe: 
______________________________________________________________________, 
(numele si prenumele/denumirea reprezentantului caruia i se acorda procura) domiciliat in/cu 
sediul in ________________________________________________________ (Adresa/Sediul 
reprezentantului ales de detinatorul de valori mobiliare),   posesor al B.I./C.I./pasaport seria 
______, nr. ______________ CNP_____________________ (pentru reprezentanti persoane 
fizice), ca  
 
reprezentant al meu in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor  S.C. FONDUL 
PROPRIETATEA S.A. ce va avea loc in data de 29.11.2010 ora 12:00 la Hotel Radisson Blu, 
Calea Victoriei 63-81, Sala Atlas 2,  sector 1, Bucuresti,  
 
sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor la data 
de referinţă, 12.11.2010, după cum urmează: 

 
1. Modificarea alineatului 17 al articolului 17 din Actul constitutiv, dupa cum 

urmeaza: „(17) Recomanda adunarii generale a actionarilor incetarea contractului de 
administrare in cazul in care considera ca este avantajul actionarilor.”  

 

Pentru Împotrivă Abţinere 

   

 
 
2. Modificarea alineatului 19 al articolului 17 din Actul constitutiv, dupa cum 

urmeaza: „Recomanda adunarii generale extraordinare a actionarilor, la propunerea 
S.A.I., numirea intermediarului ofertei publice, precum si remuneratia acestuia, la 
momentul la care va fi necesara numirea unei astfel de societati, in legatura cu 
admiterea la tranzactionare a Fondului Proprietatea.” 

 

Pentru Împotrivă Abţinere 

   

 
3. Aprobarea noului Act constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. Proiectul noului 

Act constitutiv supus aprobarii. care contine toate modificarile si completarile aduse in 
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Pentru Împotrivă Abţinere 

   

 
4. Desfiintarea punctului de lucru al S.C. Fondul proprietatea S.A. din Calea Victoriei 

nr. 15, intrarea E, etaj 2, sector 3, Bucuresti. 
 

Pentru Împotrivă Abţinere 

   

 
 
5. Aprobarea stabilirii datei de 15.12.2010 ca data de inregistrare, in conformitate cu 

prevederile art. 238 alin 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

 

Pentru Împotrivă Abţinere 

   

 
6. Aprobarea mandatării reprezentantului legal al Franklin Templeton Investment 

Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucuresti, sa semneze hotararile 
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, precum si orice alte documente aferente 
adunarii si sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul 
indeplinirii hotararilor Adunarii la Oficiul National al registrului Comertului si la orice alte 
institutii publice. Persoana mandatata de adunare va avea dreptul de a delega aceasta 
imputernicire oricarei persoane pe care o va considera potrivita. 

 

Pentru Împotrivă Abţinere 

   

 
Notă: Se va bifa cu „X” căsuţa corespunzătoare votului. Celelalte casute nu se vor 
completa cu nici un semn.  
 
Prezenta procură specială conţine informaţii în conformitate cu Actul Constitutiv al Fondului 
Proprietatea, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 297/2004,  Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 si cu 
Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Prezenta procură specială se semnează şi se datează de 
către acţionarul mandant. Procura specială va fi completată de către acţionarul mandant la toate 
rubricile înscrise. 
 
Procura specială este valabilă doar pentru AGA pentru care a fost solicitată, iar 
reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de 
actionarul care l-a desemnat, in caz contrar, votul va anulat de catre secretarii sedintei 
AGA. 
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Prezenta procură specială se semneaza pe fiecare pagina.  
 
Procura speciala se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la 
mandant, un exemplar se va înmâna mandatarului şi un exemplar se va depune la sediul S.C. 
FONDUL PROPRIETATEA S.A. 
 
În cazul în care adunarea nu se întruneşte legal şi statutar la data de 26.11.2010, prezenta 
procură specială este valabilă şi pentru cea de-a doua convocare a aceleiaşi adunări din 
data de 03.12.2010, la aceeasi adresa: Hotel Radisson Blu, Calea Victoriei 63-81, Sala 
Atlas 2,  sector 1, Bucuresti. 

 

Data acordării procurii: _____________________________ 
 

Nume si prenume:   _____________________________________ 
(numele si prenumele actionarului persoana fizica sau a 
reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in clar, cu 
majuscule) 

 
Semnătura:    ________________________________________  

(semnatura actionarului persoana fizica sau semnatura si stampila 
pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica) 

 
 


